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1. Опис дисципліни 

 

Анотація 

дисципліни  

У зв’язку з глобалізацією, фінансові ринки у світі стають все 

більш складними; появляються нові фінансові продукти та 

послуги. Як наслідок, люди часто непідготовлені до 

вирішення сучасних фінансових завдань. Актуальність 

питань низького рівня фінансової грамотності населення 

особливо зросла в останні десятиліття, коли значно 

загострилися проблеми непосильного особистого боргового 

навантаження, відсутності заощаджень, нездатності вживати 

ефективних заходів, спрямованих на захист власного 

добробуту тощо. Саме тому пріоритетним стає формування 

знань про фінанси у повсякденному житті родини, місцевої 

громади, українського суспільства та розвиток ключових 

підприємницьких та фінансових компетентностей. Розвиток 

фінансової та економічної грамотності, дотримання правових 

норм у фінансовому житті, правильне фінансове планування 

– це ключ до досягнення фінансової безпеки. 

Мета вивчення Формування у студентів розуміння принципів і механізмів 

грошово-кредитної системи на рівні окремих 

домогосподарств, методів формування сімейного бюджету, 

вигід та небезпек при користуванні фінансовими послугами. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Завдання дисципліни полягають у набутті студентами знань 

та практичних навичок щодо:  

 розуміння базової економічної та фінансової термінології; 

 розуміння форм зайнятості, економічної активності 

(наймана праця, підприємництво тощо) та винагороди за 

працю; 

 усвідомлення потреби постійного навчання та розвитку 

навичок для побудови кар’єри, власного бізнесу тощо; 

 застосування концепцій фінансового планування і 

прогнозування вартості досягнення фінансових цілей; 

 розуміння природи та видів надходжень та видатків сімей; 

 уміння планувати і складати сімейний бюджет; 

 ознайомлення із сутністю та видами податків, їхнім 

значенням для держави та суспільства; 

 розуміння методів здійснення платежів із використанням 

готівки, безготівкових коштів, електронних грошей; 

знайомство з платіжними системами; 

 усвідомлення ролі банків та небанківських фінансових 

установ в економіці та суспільстві, та для кожного 

громадянина; 

 розуміння сутності страхування, видів особистого та 

майнового страхування, страхування відповідальності; 
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 усвідомлення вартості грошей у часі та впливу інфляції на 

реальну вартість грошей. 

Пререквізити  

Результати 

навчання 

РН 1. Знати економічні категорії та закони для розуміння 

зв’язків, що існують між процесами та явищами в різних 

економічних системах. 

РН 3. Визначати сутність об’єктів обліку і оподаткування для 

розуміння їх ролі та впливу на результати господарської 

діяльності. 

РН 5. Застосовувати математичний інструментарій для 

розв’язання прикладних завдань у сфері обліку і 

оподаткування. 

РН 6. Використовувати особливості обліку і оподаткування у 

професійній діяльності та господарській практиці. 

РН 8. Формувати й аналізувати фінансову, податкову і 

статистичну звітність для визначення показників 

забезпеченості підприємства ресурсним потенціалом та його 

ефективного використання. 

РН 11. Визначати й аналізувати фінансово-економічні 

показники діяльності підприємства для виявлення резервів 

раціонального використання матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів. 

РН 16. Вміти працювати самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за результати роботи, 

дотримуватися норм та стандартів професійної етики для 

досягнення спільної мети. 

РН 19. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх 

розв’язання.  

РН 20.  Приймати обґрунтовані рішення та нести 

відповідальність за результати своєї професійної діяльності. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування 
 (шифр і назва) 

Обов'язкова 

 

 
Спеціальність: 

_______071 «Облік і 

оподаткування», 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціалізація: 

_______ ______________ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 10 
2(1)-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  90 

3(1)-й 1-й 

Лекції 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

фаховий молодший 

бакалавр  

10 год. 6 год 

Практичні, семінарські 

20 год. 4 год 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

60 год. 80 год 

В т.ч. індивідуальне 

завдання 

- 

Вид контролю:  

залік залік 
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3.Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го 

У тому числі 
Усь

ого 

У тому числі 

Л П Лаб Інд С. Р. Л П 
Ла

б 
Інд С. Р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Тема 1. Що таке гроші 9 1 2   6 10 1 1   8 

Тема 2. Зайнятість і 

підприємництво 

9 1 2   6 10 1   8 

Тема 3. Фінансове 

планування 

9 1 2   6 10 1 1   8 

Тема 4. Надходження 9 1 2   6 10 1 1   8 

Тема 5. Видатки 9 1 2   6 10 1 -   9 

Тема 6. Складання та 

ведення сімейного 

бюджету 

9 1 2   6 10 -   9 

Тема 7. Податки тема  9 1 2   6 10 1 -   9 

8. Як працює фінансова 

система 

9 1 2   6 10 1 -   9 

Тема 9. Банки та 

банківські послуги 

9 1 2   6 - - -   - 

Тема 10. Страхування 9 1 2   6 - -    - 

Усього годин 90 10 20   60 90 6 4   80 

 

 

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Що таке гроші 6 

2 Тема 2. Зайнятість і підприємництво 6 

3 Тема 3. Фінансове планування 6 

4 Тема 4. Надходження 6 

5 Тема 5. Видатки 6 

6 Тема 6. Складання та ведення сімейного бюджету 6 

7 Тема 7. Податки тема  6 

8 8. Як працює фінансова система 6 

9 Тема 9. Банки та банківські послуги 6 

10 Тема 10. Страхування 6 

 Разом 60 
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4. Індивідуальні завдання 
 

 

5. Методи навчання 

- лекція (вступна, тематична, оглядова, підсумкова). 

Проведення лекційних занять включає: викладення 

теоретичного матеріалу; оглядові лекції з 

використанням опорного конспекту; лекції-

візуалізації із використанням мультимедійних 

технологій; 

- практичні заняття: розв’язання типових завдань; 

робота в групах; робота над індивідуальними 

завданнями;  

- організація самостійної роботи студента: передбачає 

самостійне опрацювання матеріалу лекції; підготовку 

до практичних занять згідно методичних вказівок до 

практичних занять та організації самостійної роботи 

студентів; 

- виконання обов’язкового домашнього завдання: 

дозволить більш глибоко засвоїти як основний, так і 

додатковий матеріал з дисципліни, що викладається. 

- контроль навчальної роботи: модульний контроль у 

вигляді письмового завдання, яке включає теоретичну 

та практичну частини; контрольні опитування 

(фронтальне опитування; вибіркове усне опитування; 

письмове опитування); тестування. 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

Фронтальне стандартизоване опитування за 

карточками, тестами протягом 5-10 хв. 

1. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

2. Виклик до дошки окремих студентів для 

самостійного розв'язування задач, письмові відповіді 

на окремі запитання. 

3. Оцінка активності студента у процесі занять, 

внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і 

визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін.  

Письмова (до 30 хв.) контрольна робота 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний 

пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет для: комунікації та опитувань; виконання 

домашніх завдань; виконання завдань самостійної 

роботи; проходження тестування (поточний, 

рубіжний, підсумковий контроль);  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано 

наступним устаткуванням: мультимедійне обладнання 

для презентації лекцій. 
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8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, 

відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником 

курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне 

вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були 

розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання 

завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 

виконані у встановлений термін. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів 

без дозволу викладача, порушення дисципліни 

студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний 

відпрацювати таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 

тижня після встановленого терміну.  

Здобувачі освітнього ступеня фахового молодшого 

бакалавра мають право скласти залік автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі 

набрали 90-100балів. 

Здобувачам освітнього ступеня фахового молодшого 

бакалавра після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання 

іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо 

порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні 

пристрої дозволяється використовувати лише під час 

он-лайн тестування. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МК 
100 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

10. Питання до заліку. 

1. Чим сучасні фіатні гроші відрізніються від паперових грошей, забезпечених 

товаром? 

2. Чи змінюватиметься співвідношення готівкових і безготівкових грошей в 

майбутньому? Обгрунтуйте відповідь. 

3. Що таке готівкові та безготівкові гроші? 

4. Чим відрізняються електронні гроші від безготівкових грошей? 

5. Який спосіб обміну товарами та послугами вигідніший і зручніший: у формі 

бартету чи з використанням грошей? Чому? 

6. Які функції виконують гроші? 

7. Які основні правила користування грошима? 

8. Які існують форми особистої зайнятості? 

9. Із яких елементів складається заробітна плата? 

10. Чи завжди розмір винагороди підприємсця залежить від кількості 

відпрацьованого часу? 

11. Які чинники впливають на рівень доходу від праці? 

12. Що таке інвестиції в людський капітал? 
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13. Яким критеріям має відповідати фінансова ціль? 

14. Що таке фінансове планування? 

15. Які складові має особистий (сімейний) фінансовий план? 

16. У яких формах сімя отримує надходження? 

17. Які чинники впливають на розмір трудових і нетрудових надходжень? 

18. Що таке «чистий» дохід? 

19. Чи з усіх надходжень сімї потрібно платити податки? 

20. Що відбувається з купівельною спроможністю грошей за зростання загального 

рівня цін? 

 

 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: навчальний посібник / авт. 

кол.; – К., 2019. – 272 с.  

2. Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, В. І. Міщенко, С. В. 

Науменкова. Київ: Центр наукових досліджень Національного банку України: 

Знання, 2011. 504 с. 

3. Вовчак О. Д. Платіжні системи: навч. посіб. / О. Д. Вовчак та інші. Київ: 

Знання, 2008. 341 c. 

4. Фінансова грамотність: підручник / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф.Т. С. 

Смовженко. Київ, 2014. 316 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як? : робочий зошит для учня / 

авт. кол. – К., 2019. – 160 с.  

2. Ферґюсон Н. Еволюція грошей. Фінансова історія світу; пер. з англ. К. Диса. 

Київ: Наш формат, 2017. 380 с. 

3. Фінансово-економічна грамотність: підручник: у 2-х ч. / за ред. д-ра екон. 

наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. В. Димченко. Київ: Кондор, 

2017. Ч. 1: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової 

системи України. 1024 с. 

4. Фінансово-економічна грамотність: підручник: у 2-х ч. / за ред. д-ра екон. 

наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. В. Димченко. Київ : 

Кондор, 2018. Ч. 2: Банківська система України, загальні поняття про облік, 

аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки. 400 с. 

5. Романенко О. Р. Фінанси: підручник для ВНЗ. Київ: Центр учбової літератури, 

2016. 310 с 
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1. https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_countries.jsp - Сервіс 

порівняння цін у двох країнах 

2. https://zakon.rada.gov.ua/laws - Законодавство України 

3. Державна служба фінансового моніторингу. URL: http://www.sdfm.gov.ua. 

4. Міністерство соцiальної політики України. URL: https://www.msp.gov.ua. 

5. Міністерство фінансів України. URL: https://www.minfin.gov.ua. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws
http://www.sdfm.gov.ua/

